
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INAبلبرینگ شیار عمیق 
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 INAبلبرینگ شیار عمیق 

توسط کمپانی های مختلف در سراسر دنیا تولید و روانه بازار  و    از آنجا که بلبرینگ ها در صنایع مختلف کاربردهای زیادی دارند 

  در ایران  چاکوکه توسط تیم مهندسی بازرگانی ساخت کشور آلمان  INAبلبرینگ شیار عمیق  بخشدر این ، می شوند مصرف

هستید   INA قیعم اریش  نگیبلبررا قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم از این رو اگر به دنبال تهیه و خرید  به فروش می رسد

 با ما همراه باشید. 

 

 

 

 بلبرینگ شیار عمیق چیست و چه کاربردی دارد؟ 

یاتاقان توپی، قطعه ای دایره شکل است که گوی هایی در آن توسط الیه ای خارجی و داخلی  ( یا  Ball bearingبلبرینگ)  

هنگامی که بار از الیه خارجی به گوی ها اعمال می گردد از آنجا به الیه داخلی منتقل می شود و چون   پوشش داده شده است.

بسیار کم شده و در نتیجه بلبرینگ بسیار نرم حرکت هستند، نقطه تماس گوی ها با الیه داخلی و بیرونی   شکل گوی ها کروی

 انواع مختلفی دارند که عبارتند از: بلبرینگ خواهد کرد.

 های شیار عمیقبلبرینگ  •

 های تماس زاویه ایبلبرینگ  •

 های کف گرد یک ردیفه و کف گرد دو ردیفه بلبرینگ  •

 های خود تنظیم بلبرینگ  •

 ی شیار عمیق ( هابلبرینگ ایگرگ)تغییر شکل یافته بلبرینگ  •

این نوع بلبرینگ، یک شیار عمیق دایره  . شامل؛ ساچمه، رینگ داخلی، رینگ خارجی و قفسه می باشد دارشیاربلبرینگ اجزای 

بلبرینگ های مختلف در ماشین آالت بزرگ و کوچک صنعتی، معدنی، کشاورزی   ای شکل با شعاعی برابر با شعاع ساچمه دارد.

 کاربرد دارند. و ... 

 

 ساخت کدام کشور است؟ INAبلبرینگ شیار عمیق 

ولبرینگ و  ر  بلبرینگ،  ؛رد محصوالتی نظی تولی  در زمینهمطرح آلمانی است که    جاری ت  یک برند   INAبرند معتبر و معروف  

به طوری که تولیدات این   باالیی در ساخت و تولید برخوردار هستند تاز کیفی  INAد های برن  بلبرینگ فعالیت میکند. یاتاقان 

  ، چاکو  در حال حاضر گروه مهندسی بازرگانی  کشورهای سراسر دنیا جایگاهی ویژه ای پیدا کند.  در اکثر بازار  توانستهبرند آلمانی  



ده رآلمان     INAبرند    عتی صنبلبرینگ   می  ارائه  عزیز  هموطنان  به  کیفیت  باالترین  با  دوام  د.ا  و  کیفیت  باالی    تضمین 

اطمینان  تکیه بر آن با  جمله دالیلی است که مشتریان عزیز می توانند با    از  چاکو  بازرگانی توسط گروه    این برند تجاری  محصوالت

   کنند.   INAبلبرینگ های برند ، اقدام به خرید خاطر 

 

 چیست؟ INAمشخصات بلبرینگ شیار عمیق   

 در سه مدل زیر توسط گروه بازرگانی چاکو عرضه می شود: INA ( Deep Groove Bearing INA)بلبرینگ شیار عمیق 

 ساختار ساده تری دارند.  ردیفه  و دوبا بلبرینگ های یک ردیفه    مقایسهاین نوع بلبرینگ ها در  :  INA بلبرینگ شیار عمیق ساده

: به این نوع بلبرینگ که شش هزاری نیز گفته می شود، قابلیت تحمل بارهای شعاعی و  INA بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه

 محوری با انواع کاسه نمد اعم از فلزی و الستیکی دارند. 

ن نوع بلبرینگ،  بلبرینگ دو تایی نیز گفته می شود که دارای طراحی شبیه تک : به ایINA بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه

 .است شعاعی  بارهای و جهت دو در محوری بارهای  تحمل توانایی دارای  ها،  ساچمه بین باال انطباق  ردیفه،

 

 چیست؟ INAاستاندارد بلبرینگ شیار عمیق  

طبق استانداردهای مشخصی تولید می شوند و دارای کدهای مختلفی هستند، به عنوان مثال    INA  برند   دارشیارلبرینگ  ب

 . می باشد و... 6302،، 6301، 6300 شامل 63سری  INAبلبرینگ 

 

 چقدر است؟ INAقیمت بلبرینگ شیار عمیق 

تماس    چاکوبازرگانی    الزم است با واحد فروش گروه  INAشیار عمیق    بلبرینگ هایجهت اطالع از قیمت کدهای مختلف  

واحد فروش گروه مهندسی ما کلیه اطالعات مربوط به این نوع بلبرینگ ها در اختیار شما مشتریان عزیز قرار خواهند   گرفته شود.

گروه بازرگانی  جالب است بدانید که   لذا کافی است از طریق شماره های تماس درج شده در سایت، تماس حاصل فرمائید.  .داد

از    در عرضه محصوالت باکیفیت برندهای مختلف مطرح جهانی،  با سابقه چندین ساله  و  با کادر حرفه ای و باتجربه خود  چاکو

 می باشد. بلبرینگ انواع  حاضرحال گان ارائه دهند بهترین و معتبرترین

 


